
 شکم: فصل پنجم

 شکم 1-5

 آناتومی

شکم محل . از پایین قرار دارد از باال و سطح فوقانی لگن خاصره بین دیافراگم شود که ما گفته می به قسمتی از تنه شکم در آناتومی

حم، غدد فوق های متعددی مانند معده، روده، طحال، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، صفاق، کلیه، حالب، مثانه، ر قرار گرفتن اندام

عروق . عضالت متعددی در جدار قدامی و خلفی شکم قرار دارند. قرار دارد ها در خلف شکم ستون مهره. است و آپاندیس کلیوی

 .(5-1-1شکل ) ده عصبی خورشیدی در شکم قرار دارنو شبک شکمی، ورید باب، بزرگ سیاهرگ زیرین مهمی مانند شریان آئورت

 

 آناتومی شکم-5-1-1-شکل

 :کاربرد ها

در احشاء شکمی از جمله ...( تومورها، سنگ و )های  و آسیب...( کیست، عفونت و )ها  در توالی های شکم، هدف، بررسی پاتولوژی

 .کلیه، آدرنال و روده کوچک می باشدطحال، راس و مجاری صفراوی، کیسه صفرا، کبد، پانک

 شکم های تصویربرداری  توالی

را  SNRهای آرایه فازی این مقدار  استفاده از کویل .علت دانسیته ذاتی پروتون بسیار خوب استه در تصاویر شکم ب SNRمقدار 

برای  .ریان و پریستالتیس می باشدعامل اصلی آرتیفکت در تصویربرداری از احشاء شکمی، حرکات تنفسی، ج .نیز افزایش می دهد

 که در (حبس تنفس، اکوهای جستجوگر، جبران تنفس، تریگرهای تنفسی)کاهش حرکات تنفسی می توان از روشهای مختلفی 

 پالساز  FOVهمچنین برای کاهش آرتیفکت جریان ناشی از عروق، در باال و پائین . استفاده می شود ،بخش اول توضیح داده شد

ه ب)های حرکتی ناشی از تنفس را  زیاد، نه تنها آرتیفکت NEX/NSAاستفاده از نسبت  .شباع فضایی استفاده می کنیمهای پیش ا
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اما عیب این روش زمان طوالنی اسکن . تصویر را نیز افزایش می دهد SNRکاهش می دهد، بلکه ( 1ها علت متوسط گیری سیگنال

 .مستطیلی نامتقارن تا حدی کاهش داد FOVاز هر چند می توان این عیب را با استفاده . است

 آمادگی بیمار

ساعت قبل از انجام آزمون غذا  3-4یعنی اینکه بیمار . های تصویربرداری از شکم، بیمار باید ناشتا باشد جهت انجام کلیه آزمون

که روده ها از آب پر شده و نوشیدن مایعات باعث می شود  همچنین. صفرا به دوازدهه می شودنخورده باشد، زیرا باعث ترشح 

علت دارا ه نوشیدن مایعاتی همچون آب آناناس و آب تمشک ب .با سیگنال ناشی از آسیب ها ایجاد تداخل کند سیگنال ناشی از آن

 .به تفسیر تصویر به پزشک کمک می کندتیره شدن تصاویر روده ها شده و  ، باعث(عامل کنتراست منفی)بودن فلز منگنز 

 بیمار نحوه تنظیم

آرایه فازی از کویل های . بدن قرار می دهدباالی ها را  دست بیمار سوپاین روی تخت می خوابد و شکم،برای انجام تصویربرداری از 

همچنین از لیزرهای متقاطع طولی و عرضی استفاده کرده و محل تقاطع آنها را  .برای تصویر برداری استفاده می شود بدنیا کویل 

 .(5-1-2 شکل) دهیممی قرار  L3حاذات در م شکم ووسط 

 

 نحوه تنظیم بیمار -5-1-2-شکل

 (Localizer Image)تصاویر لوکال 

 (.5-1-3  شکل)استفاده می کنیم  SS-FSE، از توالی شکمبرای ایجاد تصاویر لوکال از . ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

                                                           
1.Signal Averaging 
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 تصاویر لوکال شکم -5-1-3-شکل

 یر آگزیال از شکمنحوه ایجاد تصاو

 شکم، کرونال لوکال تصویر رویبدین صورت که . از تصویر لوکال کرونال استفاده می نمائیمبرای ایجاد تصاویر آگزیال از شکم، 

 باالی از که کنیم می چک هم ساجیتال تصویر روی .کنیم می ایجاد ،(L3) کمری سوم مهره تا کبد باالی از را آگزیال های برش

های پیش اشباع در باال و پائین  جهت جلوگیری از ایجاد آرتیفکت جریان، از پالس. باشد تصاویر در حتمأ ایلیاك کرست تا کبد

 .(5-1-4 شکل) حجم تصویربرداری استفاده می کنیم

 

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال از شکم -5-1-4-شکل

 نحوه ایجاد تصاویر کرونال از شکم

 برش شکم،آگزیال  تصویرلوکال رویبدین صورت که . از تصویر لوکال آگزیال استفاده می نمائیم، برای ایجاد تصاویر کرونال از شکم

 قدامی و پشتی عضالت که کنیم می چک هم ساجیتال تصویر روی .کنیم می ایجاد پوبیس سمفیز تا کبد باالی از را کرونال های

های پیش اشباع در باال و پائین حجم تصویربرداری  پالس جهت جلوگیری از ایجاد آرتیفکت جریان، از .باشد تصاویر در شکم

 .(5-1-5 شکل)استفاده می کنیم 
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 نحوه ایجاد تصاویر کرونال از شکم-5-1-5-شکل

 .های ایجاد شده، توالی های زیر را اجراء می کنیم با استفاده از برش

1- Axial T1w, GRE (BH  or RT )  

 - Axial T2w, FSE (BH or RT)  

 -  Axial STIR/SPIR (BH or RT)  

 احشاء شکمی، آسیب های پاتولوژیک همچون کیست ووه بر مشاهده ساختار آناتومیکی با استفاده از توالی های فوق می توانیم، عال

 .(5-1-6 شکل)التهاب و همچنین توده ها را مشاهده کنیم 

 

 از احشاء شکمی STIRو   T1w،T2wتصاویر آگزیال -5-1-6-شکل

 

                                                           
2. Breath Hold 
3. Respiratory Triggering 
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4- Coronal T2w, FSE (BH or RT)  

5-  Coronal STIR (BH or RT) 

دیده شده را  1-3هایی که در توالی های  ها و پاتولوژی تفاده از این دو توالی می توانیم، وسعت و محل دقیق آسیببا اس

 .(5-1-7 شکل)یم تعیین کن

 

 از شکم STIRو T2wتصاویر کرونال  -5-1-7-شکل

6- Sagittal T2w, FSE (BH or RT)  

فاده از این توالی می توانیم گسترش آسیب هایی همانند گسترش تومورها به فضای رتروپریتوئن را مشاهده نمائیم با است

 .(5-1-8 شکل)

 

 از شکم T2wتصاویر ساجیتال  -5-1-8-شکل

ق، تکنیک ، بجای توالی فو...(انسداد و)الزم به ذکر است در موارد مشکوك به اختالالت کبد، کیسه صفرا و مجاوری صفراوی 

MRCP4 انجام خواهد شد. 

 

                                                           
4 . Magnetic resonance Colangiopancratography  
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 و کیسه صفرا کبد 5- 

 آناتومی

توسط  دستگاه گوارش تمام خون .نقش دارد بدن مانند گوارش ساز و  های سوخت بدن است که در فعالیت های کَبـِد یکی از غده

دیگر . کنند گوارشی از کبد عبور میشود و تمام مواد جذب شده از لوله  آوری شده و وارد کبد می جمع به نام ورید پورت سیاهرگی

همچنین، این کبد است که متابولیسم . کارهای کبد به دام انداختن سموم و تصفیه آنها با تبدیل کردنشان به مواد بی ضرر است

سریع  ها، فراهم ساختن و مقاومت در برابر عفونت( در دوره پیش از تولد)شرکت در خون سازی . را در بدن بر عهده دارد داروها

 (.5-2-1 شکل) .های کبد است از دیگر فعالیت... و در هنگام ضرورت، ذخیره آهن انرژی

 

 آناتومی کبد-5-2-1-شکل

 :کاربردها

 (haemochromatosis)هموکروماتوزیس  •

 متاستازهای کبدی •

 آدنومای کبد •

 کیست کبدی •

 همانژیومای و دیگر آسیبهای عروقی کبد •

  hepatocellularکارسینومای  •

 بررسی بعد از جراحی و شیمی درمانی •

 بررسی کبد چرب •

 .م و آمادگی بیماران شکم می باشدی، همانند تنظینحوه تنظیم و آمادگی بیمار جهت آزمون های کبد
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1- Axial T2w, FSE, BLADE, Respiratory triggering 

، جهت مشاهده آسیب هایی همچون تومورهای کیستیک کبد، T2wبا توجه به افزایش سیگنال ناشی از مایعات در تصاویر 

قادر به حذف  GREبا توجه به اینکه استفاده از توالی  .می شود ، استفادهT2wهمانژیومای کبد و التهاب کبد، از تصاویر آگزیال 

که در توالی  ، اشتباه فرض می شود، در صورتی*T2ها با پدیده  نمی باشد، در تصاویر حاصله، سیگنال ناشی از آسیب *T2پدیده 

FSEهای ریفاز کننده متوالی، پدیده  ، بعلت وجود پالسT2*صاویر بنابراین در ت . ، حذف خواهد شدT2w  از توالیFSE 

، کبد بصورت T2wدر تصاویر  . منجر به حذف بیشتر آرتیفکت تنفسی خواهد شد BLADEاستفاده از توالی  .استفاده می کنیم

 (.5-2-2 شکل)ها بصورت روشن دیده می شود  تیره و آسیب

 

 از کبد  T2wتصاویر آگزیال -5-2-2-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز  ،کبداز  FSEبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase Enc. ماتریس Flip 
Angle 

recFOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

AP   3×  3 143 133  53 3 15 03 4333 

 

 - Axial T2w, FSE, fat saturation, BLADE or T2 STIR, Respiratory triggering  

اع همراه با تکنیک اشب T2wاز تصاویر آگزیال  پاتولوژی های بافت نرمو  کیست های مایع ب هایی همچونجهت مشاهده آسی

 .(5-2-3شکل )چربی استفاده می شود 
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 از کبد  T2wتصاویر آگزیال -5-2-3-شکل

 .کنیم از شرایط جدول زیر استفاده می ،STIRهمراه با توالی  کبداز  FSEبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase Enc. ماتریس Flip 
Angle 

recFOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

AP   3×  3 143 133  53   15 03 6333 

 

3-Axial T1w, GRE, fat saturation, Respiratory triggering 

، بصورت نقاط تیره در HCC5 ، آدنومای کبد وبد، تومورهای جامد مانند مالنومای کT1w با توجه به افزایش سیگنال در تصاویر

عالوه بر داشتن سرعت باال، توانایی به تصویر کشیدن بافت  GREبا توجه به اینکه توالی  .دیده خواهند شد T1wتصاویر 

 (.5-2-4 شکل) کبد، از این توالی استفاده می کنیم T1wپارانشیم کبد را دارد، در تصاویر آگزیال 

 

 از کبد T1wویر آگزیال تصا-5-2-4-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز  ،کبداز  GREبا  T1w آگزیال برای ایجاد تصاویر

                                                           
5 . Hepato Celular Carcinoma 
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Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR (ms) 

AP  56× 56 03-63 133  53    -4 143-113 

 

5-4-Axial T1w, GRE, In Phase & Out Phase, Breath Hold 

 وکسل یک درون چربی و آب های پروتون و مضرب زوجی از آن، ms6/4  برابر (TE) اکو زمان در اکو، گرادیان تصویربرداری در

 (Out Phase) هم مقابل فاز در آب و چربی های پروتون آن، از فردی مضرب و ms 3/2 و در(In Phase) همفاز  هم با

 شکل) های جامد افتراق ایجاد کنیم بین چربی فیلتر نشده در کبد و آسیباستفاده از این خاصیت می توانیم  بنابراین با. هستند

5-2-5.) 

 

 از کبد T1wتصاویر آگزیال  -5-2-5-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم کبداز  ,In Phase T1w, GRE آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

AP  56× 56 03-63 133  53 13-   -T)5/1)6/4  33-133 

 

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم کبداز  ,Out Phase T1w GREآگزیال  برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت 

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

AP  56× 56 03-63 133  53 13-   -T)5/1) /   33-133 
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6- Coronal T1w, 3D VIBE, fat saturation- Breath Hold 

و با  3Dکه بصورت  T1wاز تصاویر کرونال  توده های جامدو   توده های چرب کبدی جهت مشاهده آسیب هایی همچون

 (.5-2-6شکل )فاده می کنیم است VIBEاستفاده از توالی 

 

 از کبد T1wکرونال تصاویر  -5-2-6-شکل

7- Coronal T2w, FSE, BLADE, Respiratory triggering 

که بصورت توده روشن در زمینه تیره  von Gierke diseaseها مانند  ها و همچنین بعضی بیماری جهت مشاهده کیست

 (.5-2-7 شکل) ستفاده می شودا T2wکبد مشاهده می شود، از توالی کرونال 

 

 از کبد T2wتصاویر کرونال  -5-2-7-شکل

 .استفاده می کنیم 1از کبد، از همان شرایط توالی  T2wبرای ایجاد تصاویر کرونال 
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8- Coronal T2w, STIR, Respiratory triggering 

 (.5-2-8شکل ) تفاده می شوداس STIRجهت مشاهده توده های کیستیک وانسداد مجاری صفراویاز توالی کرونال 

 

 از کبد T2wتصاویر کرونال  -5-2-8-شکل

  کاربرد کنتراست در تصویربرداری کبد

 تصویربرداری دینامیک از کبد 

برای انجام آن از . به منظور مشاهده عروق کبدی، از عوامل کنتراست مثبت و تصویربرداری دینامیک از کبد استفاده می شود

سپس با استفاده از توالی . که بصورت بولوس کنتراست تزریق می شود، استفاده خواهد شد( Gd-DTPA)عوامل گادلنیوم 

GRE  در فاز اول که فاز . تصویربرداری دینامیک در سه فاز انجام می شود. برش و با حبس تنفس بدست می آید 22-22تعداد

ندولهای هایپرپالری )می شود تا آسیب های هایپرواسکوالر  بعد از تزریق تصویر گرفته S 32-22شریانی نام دارد، بعد از گذشت 

در فاز شریانی، ماده کنتراست در شریان های احشائی . مشاهده شوند( کبدی و متاستازهای پری وسکوالر HCC، آدنوما، 6موضعی

در فاز دوم که فاز . شدبا افزایش کنتراست در پانکراس، قشرکلیه ها و ورید باب بدون جذب در شریان های کبدی دیده خواهد 

بعد از تزریق بدست می آیند و با افزایش کنتراست پارانشیم برای تشخیص آسیب های  min1 پورتال نام دارد، تصاویر بعد از 

بعد از تزریق بدست می آیند و برای  min2 در فاز سوم که فاز تعادلی نام دارد، تصاویر بعد از . هایپوواسکوالر قابل مشاهده هستند

 .شخیص آسیب های همانژیوم و التهابات کبدی استفاده خواهد شدت

 عوامل کنتراست مثبت

.... کبد و  HCCکبد، در تشخیص تومورهای متاستاتیک کبد، آدنومای کبد، استفاده از عوامل کنتراست مثبت در تصویربرداری 

که از طریق تزریق  mmol/Kg 1/2ه میزان بو ترکیبات مشابه ( Gd-DTPA)بدین منظور از عوامل گادلنیوم  .کاربرد دارد

 .وریدی استفاده می شود

                                                           
6. Focal Nodular Hyperplasia 
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 (Guess timing technique)تکنیک تخمین زمان 

در این تکنیک، تزریق انجام شده و بر اساس تخمین . ساده ترین تکنیک اخذ تصاویر با کنتراست از کبد، تکنیک تخمین زمان است

این تکنیک بستگی زیادی به مکان تزریق، سن بیمار، خروجی  .ده های اخذ می شوندزمان انتقال ماده کنتراست به عروق کبدی، دا

ثانیه بعد از تزریق در ورید حفره قدام آرنج، ماده کنتراست به شریان آئورت شکمی  18-25به طور کلی  .قلب و آناتومی عروق دارد

 (.5-2-9 شکل) می رسدثانیه به وریدهای کبدی  45-62و 

 .ز توالی زیر استفاده می نمائیمبعد از تزریق ا 

1- Axial T1w, 3D FLASH, fat saturation, Breath Hold 

 

 

 تصاویر دینامیک از کبد -5-2-9-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز  کبد،از  3D FLASHبا  T1w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR (ms) 

AP   3×  3 1  133  53 3  -  5-4 
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 پانکراس 5- 

 آناتومی

لوزالمعده متشکل از سه  . است ای پهن و دراز است که در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار گرفته غده لوزالمعده یا پانکراس

تنه لوزالمعده در پشت معده قرار دارد و . است قرار گرفته( دوازدهه) عشر قسمت سر آن در قوسی از اثنی. قسمت سر، تنه و دم است

ای که ترشحات آن با  غده( پانکراس هم یک غده درون ریز .وزن پانکراس حدود صد گرم است. دم آن تا نزدیک طحال امتداد دارد

است که ( شود خارج از بدن هدایت می ای که ترشحات آن به غده( و هم یک غده برون ریز( شوند وارد جریان خون می نام هورمون

 دکنن کمک می و کربوهیدرات کند که مستقیماً وارد محیط روده شده و به هضم پروتئین، چربی و مواد دیگری ترشح می ها آنزیم

 .(5-3-1شکل )

 

 آناتومی پانکراس-5-3-1-شکل

 :کاربردها

 و سونوگرافی CTتشخیص یافته های مشکوك در  •

• Ductal Adenocarcinoma  

 پانکراتیت مزمن و حاد  •

 تشخیص و مرحله بندی نئوپالسم •

  (Pancreatic pseudo cyst) کیست کاذب پانکراس •

 تومورهای پانکراس •

  لنفوم پانکراس •
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 های تصویربرداری از پانکراس توالی 

آتروفی، پانکراتیت،  سیگنال پانکراس ممکن است بعلت .است T1w توالیبافت پانکراس،  مشاهده آناتومیبهترین توالی برای 

های موضعی  های اشباع چربی باعث افزایش سیگنال پارانشیم پانکراس و آسیب تکنیک .نئوپالسم و تجمع آهن کاهش پیدا کند

 .، برای نمایش ساختارهای مایع در پانکراس مفید استT2wتصاویر  .پانکراس می شود

 .باشد می شکم روتین بیماران آمادگی و تنظیم نندهما پانکراس، های آزمون جهت بیمار آمادگی و تنظیم نحوه

1- Coronal T2w, True FISP, Breath Hold 

استفاده  T2wبرای تشخیص اندازه کیست ها و تومورهای پانکراس و همچنین گسترش آن به بافت های مجاور، از تصاویر کرونال 

 .(5-3-2شکل ) می کینم

 

 اساز پانکر T2wتصاویر کرونال  -5-3-2-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم پانکراس،از  True FISPبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

UD  56×  3 13 133 433 4  - -  5-4 

 

 -Axial T2w, FSE, fat saturation, Breath Hold 

استفاده می شود که با توجه  T2wهای کاذب پانکراس، آبسه ها و متاستازهای پانکراس از توالی  برای تشخیص پانکراتیت، کیست

 .(5-3-3شکل )استفاده کرد  FSEتوالی از کبد، در اینجا نیز باید از  T2wبه استدالل مطرح شده در تصاویر آگزیال 
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 انکراساز پ T2wتصاویر آگزیال  -5-3-3-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،پانکراساز  FSEبا  T2w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

UD  56×1 8 183 133 433 5 1  153-03 4333 

 

 -Axial T1w, VIBE, fat saturation, Breath Hold  

 استفاده کرد VIBEاستفاده می شود که در اینجا نیز باید از توالی  T1wاز تصاویر به منظور مشاهده تومورهای پانکراس، بهترین 

 .(5-3-4شکل )

 

 از پانکراس T1wتصاویر آگزیال  -5-3-4-شکل

 .می کنیمشرایط جدول زیر استفاده ، از پانکراساز  VIBEبا  T1w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle Rec.FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR (ms) 

AP  56× 56 1  133  83    -  5-4 
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 پانکراساز  نحوه ایجاد  تصاویر کرونال ابلیک

روی تصویر لوکال آگزیال، دین صورت که ب. برای ایجاد  تصاویر کرونال ابلیک از پانکراس، از تصویر لوکال آگزیال استفاده می نمائیم

 (.5-3-5 شکل)از سطح قدام تا خلف را شامل شود  برشها باید تمام پانکراس .برشهایی به موازات پانکراس ایجاد می کنیم

 

 نحوه ایجاد تصاویر کرونال ابلیک -5-3-5-شکل

4-Coronal Oblique T2w, 3D, FSE, fat saturation, Respiratory triggering 

و با استفاده از تکنیک اشباع  3Dکه بصورت  T2wبرای مشاهده هر چه بهتر انسداد مجاری صفراوی، از تصاویر کرونال ابلیک 

 (.5-3-6شکل )ده می کنیم چربی بدست آمده  است، استفا

 

 از پانکراس T2wکرونال ابلیک تصاویر  -5-3-6-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیم، از پانکراساز  FSEبا   T2w ابلیک کرونال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle Rec.FOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR (ms) 

RL  56× 56 143 133  33 1 7 03 4333- 333 
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 پانکراس دینامیک کاربرد کنتراست در تصویربرداری

 عوامل کنتراست مثبت

 .نتراست مثبت در تصویربرداری پانکراس، در تشخیص تومورهای پانکراس و تشخیص پانکراتیت کاربرد دارداستفاده از عوامل ک

که از طریق تزریق وریدی استفاده  mmol/Kg1/2 و ترکیبات مشابه به میزان ( Gd-DTPA)بدین منظور از عوامل گادلنیوم 

 . می شود

 (Guess timing technique)تکنیک تخمین زمان 

در این تکنیک، تزریق انجام شده و بر اساس . ، تکنیک تخمین زمان استپانکراسترین تکنیک اخذ تصاویر با کنتراست از ساده 

این تکنیک بستگی زیادی به مکان تزریق، سن بیمار، . تخمین زمان انتقال ماده کنتراست به عروق کبدی، داده های اخذ می شوند

ثانیه بعد از تزریق در ورید حفره قدام آرنج، ماده کنتراست به شریان  18-25ور کلی به ط. خروجی قلب و آناتومی عروق دارد

 (.5-3-7 شکل) ثانیه به وریدهای کبدی می رسد 45-62آئورت شکمی و 

 .بعد از تزریق از توالی زیر استفاده می نمائیم 

1- Axial T1w, 3D FLASH, fat saturation, Breath Hold 

 

 از پانکراسعوامل کنتراست  تصاویر با -5-4-7-شکل

 .شرایط جدول زیر استفاده می کنیماز  ،پانکراساز  3D FLASHبا  T1w آگزیال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR (ms) 

AP   3×  3 1  133  53    -  5-4 
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 (MRCP) راتیکمجاری صفراوی و پانک 4-5

اگر مواد شیمیایی که . کند ها می کنند، جایی که صفرا کمک به هضم چربی مجاری صفراوی، صفرا را به روده کوچک حمل می

 .(5-4-1شکل )و باعث انسداد مجاری صفراوی شوند  توانند شکل بگیرند های صفراوی می سازند نامتعادل شوند، سنگ صفرا را می

 

 اوی و پانکراتیکمجاری صفر -5-4-1-شکل

 :کاربرد

 انسداد مجاری صفراوی •

 بررسی بعد از جراحی  •

 کیستهای کاذب پانکراس •

 پانکراتیت مزمن •

 کوله سیستیت مزمن •

 تومورهای پانکراس •

 .باشد می شکم روتین بیماران آمادگی و تنظیم همانند ،MRCP های آزمون جهت بیمار آمادگی و تنظیم نحوه 

 MRCPجهت انجام نحوه ایجاد برش پاراکرونال 

مشخص است را پیدا کرده و   CBD7، برشی که در آن ویر آگزیالا، در تصMRCPپاراکرونال در تکنیک  برش هایبرای ایجاد 

BOX  (5-4-2شکل ) برش بدست می آوریم 22درجه،  8118ها را روی آن قرار داده و با زاویه  تنظیم برشمربوط به. 

 

                                                           
7 . Common Bile Duct 
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 MRCP انجام جهت پاراکرونال های نحوه تنظیم برش -5-4-2-شکل

 

1-Coronal Oblique T2w, SS-FSE, Breath Hold  

که با  T2wجهت تشخیص انسداد مجاری صفراوی بدلیل وجود سنگ و همچنین در بیماران پیوند کبد، از تصاویر پاراکرونال 

افزار سیستم این توالی نباشد، از توالی چنانچه در نرم  .بدست می آید، استفاده می کنیم SS-FSEتوالی های فوق سریع همانند 

FSE (5-4-3شکل ) استفاده می کنیم. 

 

 T2w, MRCPتصاویر پاراکرونال  -5-4-3-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،پانکراساز  SS-FSEبا  T2wپاراکرونال  برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 امتضخ

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

UD  56×1 8 183 133  53 4-  1 8 53< > 3 
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  کلیه و آدرنال 5-5

 آناتومی

باشد و اندازه آن  گرم می 152وزن هر کلیه در بالغین . و بیرون از حفره صفاق قرار دارند بر روی جدار خلفی شکم ها در انسان کلیه

ه کلیه دارای فرورفتگی به نام ناف است که شریان و ورید کلیوی، اعصاب، لنفاتیک و حالب از میان. تقریباً با مشت بسته برابر است

کلیه از کپسولی پوشیده شده است تا از آن، . برد تا ذخیره شده و سپس دفع گردد می نهایی را به مثانه حالب ادرار .گذرند آن می

هر . گرم است 5قرار دارند و وزن هر غده حدود  ها برروی کلیه  (Adrenal)غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال .محافظت شود

ای  جداگانه های تشکیل شده است که هرکدام از این دو بخش هورمون (Medulla)و مغز یا مدوال  (Cortex)غده از دو بخش قشر

 .(5-5-1شکل ) ترشح می کند

 

 آناتومی کلیه ها-5-5-1-شکل

 :کاربردها

 تومورهای کلیه  •

  کلیهکیست های  •

 انسداد مجاری ادراری •

 (RCC)کارسینومای سلولی کلیه  •

 آدنومای آدرنال •

  سرطانهای متاستاتیک آدرنال •
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 های تصویربرداری از کلیه و آدرنال توالی

های اشباع  استفاده از تکنیک .در ارزیابی اختالالت کلیه کاربرد دارند T2wو  T1wو وزن تصویر  GREو  FSEهر دو توالی 

در  .الزم و ضروریست همچنین متعاقب استفاده از عوامل کنتراستهایی که با چربی پوشیده شده اند و  خیص آسیبچربی در تش

تصاویر ساجیتال و کرونال ممکن  ولی .دنصاویر آگزیال، اطالعات تشخیصی کاملی از اختالالت کلیه فراهم می کنبیشتر موارد، ت

مطالعات دینامیک با تکنیک حبس تنفس و با  .گسترش نئوپالسم مفید باشنداست برای ارزیابی سیستم عروقی کلیه و تعیین 

برای بررسی مجاری ادراری فوقانی از ام آر  .هم در سطح کرونال و هم در سطح آگزیال بدست می آیند T1w, GREتوالی 

با تکنیک جبران تنفس یا تصاویر  T2wاگر بیمار مبتال به هیدرونفروز باشد، استفاده از تصاویر بشدت  .اروگرافی استفاده می کنیم

HASTE با تکنیک حبس تنفس در نمای کرونال الزم است.  

 .د تصویربرداری روتین شکم می باشدنحوه تنظیم بیمار جهت انجام تصویربرداری از کلیه و آدرنال همانن

 (Localiser Image)تصاویر لوکال 

-2شکل )استفاده می کنیم  SS-FSE، از توالی کلیه و آدرنالتصاویر لوکال از  برای ایجاد. ابتدا تصاویر لوکال را بدست می آوریم

5-5). 

 

 تصاویر لوکال  -5-5-2-شکل

 ایجاد تصاویر کرونال از کلیه و آدرنالنحوه 

، آگزیال روی تصویر لوکالبدین صورت که . استفاده می کنیم از تصویر لوکال آگزیالبرای ایجاد تصاویر کرونال از کلیه و آدرنال، 

برش ها زاویه  ز چک می کنیم کهنی ساجیتالروی تصویر لوکال  .تنظیم می کنیمموازی میدالین کلیه چپ و راست ها را  برش

پیش اشباع در باالی  پالس هایاز  .برش ها باید تمام بافت کلیه از قدام تا خلف آن را شامل شوند. موازی محور بلند کلیه باشد

 .(5-5-3شکل ) اهش آرتیفکت جریان استفاده می شودحجم تصویربرداری جهت ک
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 کرونال از کلیه و آدرنالنحوه ایجاد تصاویر  -5-5-3-شکل

1- Coronal T2w, True FISP, Breath Hold 

 .(5-5-4شکل ) استفاده می کنیم T2wکرونال  توالیاز  و آدرنال کلیه کیست هایجهت ارزیابی ساختار 

 

 از کلیه و آدرنال T2wل کروناتصاویر  -5-5-4-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم ،و آدرنال کلیهاز  True FISPبا  T2w کرونال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

RL  56× 56 153 133  33 4  -153 6222 

 

 -Coronal T1w, VIBE, Breath Hold 

 استفاده می کنیم T1w، از توالی کرونال IVC8کلیه ها، عروق کلیوی و همچنین بررسی ترومبوز  آناتومیکجهت ارزیابی ساختار 

 (.5-5-5شکل )

                                                           
8 . Inferior Vena Cava 
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 از کلیه و آدرنال T1wتصاویر کرونال  -5-5-5-شکل

 .جدول زیر استفاده می کنیمو آدرنال، از شرایط  کلیهاز  VIBEبا  T1w کرونال برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

 Flip ماتریس
Angle 

Rec.FOV  
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

RL  56× 56 1  133  33 4  -  5-4 

 

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال از کلیه و آدرنال

، کرونالروی تصویر لوکال بدین صورت که . اده می کنیماز تصویر لوکال کرونال استفاز کلیه و آدرنال،  آگزیالبرای ایجاد تصاویر 

عمود بر برش ها زاویه  نیز چک می کنیم که ساجیتالروی تصویر لوکال  .تنظیم می کنیمموازی کلیه چپ و راست برش ها را 

اشباع در باالی حجم  از پالس های پیش .برش ها باید تمام بافت کلیه از باال تا پائین آن را شامل شوند. محور بلند کلیه باشد

 .(5-5-6شکل )تصویربرداری جهت کاهش آرتیفکت جریان استفاده می شود 

 

 نحوه ایجاد تصاویر آگزیال از کلیه و آدرنال -5-5-6-شکل
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 -Axial T2w, FSE, Breath Hold   

استفاده می  T2wآگزیال  توالی، از کلیه 9RCCجهت بررسی کیست های کلیه و آدرنال، هماتوم آدرنال و همچنین تومورهای 

 .(5-5-7شکل ) کنیم

 

 از کلیه ها و آدرنال T2wتصاویر آگزیال  -5-5-7-شکل

 .استفاده می کنیم 1، از همان شرایط توالی و آدرنال از کلیه T2wبرای ایجاد تصاویر آگزیال 

4-Axial T2w, FSE, fat saturation, Breath Hold  

شکل ) استفاده می کنیم T1wلیوی، تومورهای کلیه و آدنومای آدرنال، از تصاویر آگزیال جهت تشخیص و بررسی انسداد عروق ک

7-5-5). 

 

 از کلیه ها و آدرنال T1wتصاویر آگزیال  -5-5-7-شکل

 

 

                                                           
9 . Renal Cell Carcinoma 
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6-5- Axial T1w, GRE, fat saturation , In Phase & Out phase 

 وکسل یک درون چربی و آب های پروتون و مضرب زوجی از آن، ms 6/4  برابر (TE) اکو زمان در اکو، گرادیان تصویربرداری در

 (Out Phase) هم مقابل فاز در آب و چربی های پروتون آن، از فردی مضرب و ms 3/2  درو (In Phase)  همفاز هم با

 .(5-5-8شکل ) قائل شویم افتراقآدرنال  چربی های آدنومای آدرنال از بینبنابراین با استفاده از این خاصیت می توانیم،  .هستند

 

 از آدرنال T1w (in phase, out phase)تصاویر آگزیال -5-5-5-شکل

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم آدرنال،از  ,In Phase T1w, GREآگزیال  برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

UD  56×1 8 03-63 133 433 13-   -T)5/1)6/4  33-133 

 

 .از شرایط جدول زیر استفاده می کنیم آدرنال،از  ,Out Phase T1w GREآگزیال  برای ایجاد تصاویر

Phase 
Enc. 

  Flip Angle recFOV ماتریس
(mm) 

FOV 
(mm) 

 ضخامت 

 (mm) 

ETL TE 
(ms) 

TR 
(ms) 

UD  56×1 8 03-63 133 433 13-   -T)5/1) /   33-133 

 

 

 

 

 


